
Bilag 1: Projektbeskrivelse for udmøntning af Knæk Cancer 2019 puljen ’Behandlingsresultater set fra 
patienternes side – Patientrapporterede oplysninger ind i de kliniske databaser’ 

 
1. Formål 
Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse traf i september 2018 beslutning om at afsætte 10 mio. kr. af 
Knæk Cancer 2019 puljen til temaet ’Behandlingsresultater set fra patienternes side – Patientrapporterede 
oplysninger ind i de kliniske databaser’. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede følgende rammer for udmøntning af temaet: 
I en årrække er der eksperimenteret med brug af patientrapporterede oplysninger på kræftområdet. Nu skal 
indsamlingen af disse data gå fra projektarbejde til daglig rutine, så kræftpatienterne mere systematisk bliver 
spurgt om kræftbehandlingens effekt, bivirkninger m.v. Patienternes svar skal bruges både til at 

 justere behandlingen af den enkelte patient 

 rådgive andre patienter 

 forbedre behandlingsindsatsen. 
 

Ændringen fra småprojekter til drift skal ske i samarbejde med DMCG.dk, Danish Comprehensive Cancer 
Center og Danske Regioner. 

 
For at opnå det fulde potentiale af PRO mangler i dag anbefalinger til best practice for indsamling, anvendelse 
og implementering af PRO i daglig klinisk praksis og i den løbende kvalitetsmonitorering og kvalitetsudvikling. 

 
For at udfylde ovenstående ramme for temaet anbefales at iværksætte en indsats, der har til formål at: 

1. Understøtte at implementering af patientrapporterede oplysninger i klinisk praksis og i de kliniske 
databaser sker på et systematisk, datadrevet og evidensbaseret grundlag 

2. Gennemføre 3-4 konkrete implementeringsprojekter med implementering af allerede udviklede 
værktøjer til indsamling af patientrapporterede oplysninger i forbindelse med kræft, fx indsamling af 
patientrapporterede symptomer på bivirkninger ved kræftbehandling, symptombyrde, symptomer 
på senfølger eller helbredsrelateret livskvalitet 

3. Understøtte national videndeling og -spredning af de udviklede modeller for implementering af 
patientrapporterede oplysninger på kræftområdet 

 
Med afsæt i eksisterende erfaringer inden for området skitseres her en indsats til effektiv anvendelse af de 
Knæk Cancer midler, der er afsat til temaet. Målet er, at understøtte systematisk og konkret integration af 
patientrapporterede oplysninger i både klinik og tilhørende kliniske databaser under Regionernes Kliniske 
Kvalitetsprogram. Indsatsen effektueres i forbindelse med udmøntning af Kræftens Bekæmpelses Knæk 
Cancer midler 2019. Det tilstræbes, at uddeling af midlerne koordineres med øvrige initiativer på området, 
herunder udmøntning af midler til arbejdet med patientrapporterede oplysninger under Kræftplan IV. 

 
2. Baggrund 
Patienter er eksperter i eget liv og har derfor en unik viden om egne behov og eget helbred. Dette skal man 
på den bedste mulige måde tage hensyn til og bruge i sundhedsvæsenet. Patient- og pårørendeinddragelse 
har derfor i en årrække været på den nationale dagsorden i Danmark. Patientinddragelse er integreret som 
ét af otte nationale mål for øget kvalitet i sundhedsvæsenets indsats og i Kræftplan IV – Patienternes 
Kræftplan - hvor brug af patient rapporterede oplysninger (PRO) beskrives som en kernekomponent i 
kræftpatienters forløb, når der tales om sundhedsfaglig pleje og behandling af høj kvalitet1,2. Endelig indtager 
indsatsområdet en central plads i Kræftens Bekæmpelses pejlemærker mod 2025. 
 
Opmærksomheden på værdien af PRO-data afspejles også i de seneste års finanslove, økonomiaftaler og 
fællesregionale projekter. I Økonomiaftalen 2016 og 2017 blev det f.eks. besluttet at udbrede anvendelsen 
af PRO-data i behandlingen af patienter med prostatakræft eller brystkræft i alle regioner3. 

 
Derudover er der iværksat en række nationale initiativer, der fokuserer på indsamling af PRO i alle dele af 



sundhedsvæsenet. Det betyder, at vi kan bevæge os mod en kultur, hvor vi er endnu bedre til at lytte til 
patienten. 

 
ViBIS og Trygfonden udarbejdede sammen med 29 eksperter rapporten ’Program PRO’, for at sikre fælles 
fodslag inden for anvendelse af PRO-data i kvalitetsudviklingen af det danske sundhedsvæsen4. Senest har 
Kræftens Bekæmpelses Partnerskab om PRO bestående af Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner, Region 
Hovedstaden og Rigshospitalet, Region Sjælland og Sjællands Universitetshospital, Region Syddanmark og 
Odense Universitetshospital, Region Midtjylland og Hospitalsenheden Vest, Region Nordjylland og Aalborg 
Universitetshospital, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklings-program (RKKP), DMCG.dk og Danske 
Patienter arbejdet sammen om at fremme, udvikle og forankre anvendelsen af PRO i det danske 
sundhedsvæsen. 

 
Kræftpatienter ser en klar fordel i at udfylde PRO-spørgeskemaer, så de kan anvendes til forbedring af deres 
personlige kræftforløb, men kun, hvis de rent faktisk oplever, at deres PRO-data bliver brugt. Ellers opleves 
utilfredshed, efterspørgsel på tilbagemelding, skuffelse, irritation og tidsspilde. Det bør også overvejes 
hvordan PRO håndteres til multisyge patienter, som risikerer at blive mødt af flere typer PRO-skemaer i 
sygdomsforløbet. Det giver en risiko for, at patienterne vælger at stoppe med at udfylde PRO-skemaer. Og 
en grundlæggende forudsætning for, at PRO kan anvendes til understøttelse af klinisk praksis og 
kvalitetsudvikling er en høj svarprocent, og dermed god datakvalitet. Vi ved fra studier, at en række 
organisatoriske barrierer skal imødegås for at opnå en tilfredsstillende svarprocent. Flere faktorer har vist sig 
instrumentelle i at sikre effektiv implementering. Det handler bl.a. om at sikre ledelsesforankring, 
kapacitetsopbygning og velbeskrevne arbejdsgange, færdighedstræning af sundhedspersonale, 
evidensbaserede PRO-skemaer, IT-understøttelse, valide resultat- og procesmål, forståelse for hensigten 
med PRO hos både ledelse, sundhedspersonale og patienter, og en ny måde at gå til konsultationen på, hvor 
patientens dagsorden fylder mere5,6,7. 

 
Anvendelse af PRO-data i behandlingen af den enkelte patient 
Undersøgelser har vist, at der ofte er uoverensstemmelser mellem patientens og den 
sundhedsprofessionelles vurdering af symptomer i forbindelse med en kræftsygdom hvilket kan have 
konsekvenser f.eks. i forhold til beslutninger om behandlingsjusteringer og håndtering af bivirkninger og 
senfølger. Der er også en mangel på viden om hvordan nye behandlingsindsatser kan påvirke 
symptombyrden hos patienterne. 
Perspektivet for anvendelse af PRO-data i dialogen med den enkelte patient er forbedring af 
kommunikationen mellem patient og sundhedspersonale, patient empowerment, større patienttilfredshed, 
mindsket symptombyrde samt potentielt forbedring af livskvalitet og overlevelse. 
Patientrapporterede oplysninger har længe været anvendt i kliniske forsøg til at måle effekt af behandling. I 
de senere år har der været iværksat en række indsatser for at udarbejde og afprøve systematisk anvendelse 
af PRO-værktøjer i den daglige sundhedsfaglige praksis på patientniveau. Systematisk brug af PRO som 
dialog- og beslutningsstøtte i klinisk praksis har vist en række positive effekter i form af øget 
patienttilfredshed, forbedret kommunikation mellem læge og patient, forbedret symptommonitorering og 
opsporing af symptomer på tilbagefald, senfølger og bivirkninger af behandlingen samt øget opmærksomhed 
på fysiske og psykiske behandlings - eller støttebehov hos patienten8,9,10,11. 
 
Anvendelse af PRO-data på populationsniveau 
Perspektivet for anvendelse af PRO-data på aggregeret niveau kan være risikovurdering og eventuel 
revurdering af nye behandlingsformer, sammenligning af bivirkninger ved forskellige behandlingsformer, 
patientoplevet byrde af bivirkninger og senfølger, samt større viden om langtidsbivirkninger og senfølger. 
Denne viden skal anvendes til løbende kvalitetsudvikling af sundhedsvæsnets indsats i kræftforløbet, 
herunder til udvikling af relevante kliniske beslutningsstøtteværktøjer. Løbende opsamling af PRO-data giver 
mulighed for, at nuværende patienter bidrager til bedre behandling af fremtidige patienter. Patientens 
perspektiv er afgørende i forhold til at belyse effekten af den samlede indsats gennem hele patientens 
kræftforløb, på parametre som f.eks. bivirkninger, senfølger og livskvalitet. 
 
 



Proces for inddragelse af PRO-indikatorer i de kliniske kvalitetsdatabaser 
Patientrapporterede data til indikatormonitorering i de kliniske kvalitetsdatabaser under RKKP baseres på 
data indsamlet i den sundhedsfaglige praksis, således at relevans, mening og engagement sikres for 
patienter og klinikere. 
Når en klinisk kvalitetsdatabases styregruppe ønsker at anvende PRO i kvalitetsarbejdet, skal det 
klarlægges, hvilke PRO-data der er mulige at indhente fra de regionale elektroniske patientjournaler. 
Herefter udarbejder databasens styregruppe en faglig definition af PRO-indikatorer samt en teknisk 
specifikation af omhandlende population, indikatorer og data (variable). RKKP Videncenter sender valgte 
indikatorer til høring hos relevante parter (patientorganisationer, regioner, faglige sammenslutninger mv.). 
Når høringsprocessen er afsluttet ansøger RKKP Videncenter Sundhedsdatastyrelsen om godkendelse af 
PRO-indikatorer til den pågældende database. Når der foreligger en godkendelse fra 
Sundhedsdatastyrelsen er det obligatorisk for de afdelinger, der behandler den pågældende patientgruppe, 
at indberette de nødvendige oplysninger til databasen, jf. BEK. nr. 585 af 28/5-2018 uden samtykke fra 
patienterne. 

 
PRO-indikatorerne opsættes til levering via de Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) til 
de regionale ledelsesinformationssystemer, hvor såvel de kliniske afdelinger og ledelsen har adgang til at se 
egne resultater. PRO-indikatorerne vil også indgå i årsrapporten for databasen. 

 
PRO-data indsamlet i de kliniske kvalitetsdatabaser kan videregives til forskningsbrug på lige fod med de 
øvrige data i databasen. 

 
Alt i alt kan man sige, at 

 PRO anvendt i dialogen med den enkelte patient giver mulighed for at udvikle den patientoplevede 

kvalitet 

 aggregerede PRO-data giver mulighed for at udvikle kliniske beslutningsstøtteværktøjer og forbedre 

den kliniske kvalitet 

 det bliver muligt at følge udviklingen i outcome på individniveau og populationsniveau 

 PRO bliver et supplement til den løbende kvalitetsmonitorering 
 PRO understøtter fælles beslutningstagen og patient empowerment 

 
3. Mål og aktiviteter 
Nedenfor skitseres de mål og aktiviteter, som Kræftens Bekæmpelse mener skal varetages i relation til 
implementering af PRO i klinisk praksis og i kliniske kvalitetsdatabaser. 
 
Målet er, via 3-4 implementeringsprojekter med PRO, at udvikle best practice modeller for implementering 
af allerede eksisterende validerede PRO-værktøjer, og derigennem understøtte national spredning af disse 
modeller på kræftområdet. 

 
Aktiviteterne består af: 

1. Etablering af et formaliseret implementeringssamarbejde med og mellem de deltagende kliniske 

afdelinger, implementeringskonsulenter stillet til rådighed af Kræftens Bekæmpelse samt RKKP 

2. Systematisk og datadrevet implementering af PRO på deltagende kliniske afdelinger baseret på en 

systematisk og evidensbaseret implementeringstilgang 

3. Udvikling og formidling af anbefalinger til best practice for implementering af PRO i kræftforløb 
 

Det formaliserede netværkssamarbejde 
Formålet med det formaliserede netværkssamarbejde om implementering af PRO er at 

- støtte projekterne i anvendelse af en evidensbaseret tilgang til implementering 

- støtte projekterne i at imødegå kendte barrier knyttet til implementering af nye arbejdsgange 

- sikre videndeling og sparring projekterne imellem, herunder med RKKP 

- skabe et fundament for udarbejdelse af fælles anbefalinger til best practice for implementering af 

PRO 



Der vil blive etableret et formaliseret samarbejde mellem de indgående projektafdelinger, RKKP og Kræftens 
Bekæmpelse: 

 Kræftens Bekæmpelse bidrager med en ramme for implementeringsarbejdet, herunder halvårlige 

netværksmøder, kompetenceudvikling og implementeringsstøtte 

 RKKP bidrager med den nødvendige ramme for opsamling af PRO data i de relevante kliniske 

kvalitetsdatabaser, dvs. sikrer, at der kan ske overførsel af PRO-data fra den anvendte PRO- 

dataplatform anvendt på afdelingen til den kliniske database, og at afdelingen løbende modtager 

rapporter på PRO-indikatorer på samme måde og frekvens som øvrige indikatorer fra databasen 

 Projektafdelingen forventes at have den nødvendige ledelsesopbakning til implementering af PRO, 

både via egen DMCG og sygehusledelse. Afdelingen deltager i netværksmøderne med en 

projektkoordinator og et projektteam samt en ledelsesrepræsentant. 

 
Viden om generelle organisatoriske barrierer ved implementering er afgørende for succesfuld 
implementering af PRO. Der vil i udvælgelse af ansøgere til puljen blive lagt vægt på, at ansøgerne er bevidste 
om generelle barrierer ved implementering og har skitseret konkrete indsatser der skal forsøge at imødegå 
disse. Det kan f.eks. dreje sig om indsatser relateret til: 

 

 Organisatorisk forankring og kultur 
Det skal sikres, at der er overensstemmelse mellem indsatsen og organisationens (ønskede) kultur 
og strategi. Organisationen skal være indstillet på, at der ikke er tale om et projekt men en varig 
indsats. Der skal være/skabes en generel anerkendelse af den værdi PRO tilfører kvaliteten af 
kræftforløbet. 

 Ledelsesopbakning 
Det er essentielt at den fornødne og synlige ledelsesopbakning er til stede, både i den daglige 
ledelse af implementeringsindsatsen, den daglige afdelingsledelse, hospitalsledelsen og den 
relevante DMCG.  

 Teknologisk understøttelse 
Der er udviklet en lang række PRO-værktøjer på kræftområdet. Det er væsentligt, at der til 
projektet er valgt et valideret og evidensbaseret værktøj, med fokus på mulighed for 
efterfølgende national spredning. Værtøjerne skal være operationelle, kunne anvendes af 
patienter og sundhedsprofessionelle som en naturlig del af den kliniske konsultation, og det skal 
være muligt, at kunne opsamle og analysere data via en lettilgængelig it-platform. Desuden skal 
det være muligt at anvende data meningsfyldt og tidstro. 

 Kapacitet 
Der skal være den fornødne kapacitet – det vil sige kompetencer og ressourcer – på de deltagende 
afdelinger, som matcher de krav, der stilles. Det er vigtigt at medtænke, hvilke nye eller styrkede 
kompetencer hos sundhedspersonalet, der skal være tilstede for at understøtte anvendelsen af 
PRO. Herunder kompetencer ift. ledelse af implementeringsarbejde og datadrevet 
implementering. 

 
Systematisk og datadrevet implementering af PRO på deltagende kliniske afdelinger 
Kræftens Bekæmpelse stiller implementeringsstøtte til rådighed for afdelingerne, både i forbindelse med 
netværksmøderne og ved løbende besøg på afdelingerne. Der vil blive arbejdet ud fra en evidensbaseret 
datadrevet implementeringstilgang. Den datadrevne tilgang skal sikre, at der løbende opsamles og følges op 
på data om både opstillede resultatmål for patienten og procesmål for implementeringen. Dette skal bidrage 
til viden om både effekten af anvendelsen af PRO i kræftforløb, og viden om effekt af 
implementeringsprocessen. 
 
Det er ikke en forudsætning, at projektafdelingerne i forvejen har indgående viden om 
implementeringsmodeller, men der vil blive lagt vægt på, at ansøgerne beskriver deres forudsætninger for 
at kunne lykkes med implementeringsarbejdet, og hvordan de vil sikre den fornødne kapacitet til arbejdet. 

 
Udvikling og formidling af anbefalinger til best practice for implementering af PRO i kræftforløb 



Kræftens Bekæmpelse vil i samarbejde med projektdeltagerne udarbejde og formidle anbefalinger til best 
practice for implementering af PRO i kræftforløb. Der vil så vidt muligt blive draget paralleller til anvendelse 
af PRO på andre kræftområder end de undersøgte. Formålet med anbefalingerne er at understøtte spredning 
af PRO på kræftområdet. 

 
4. Proces for udmøntning af Knæk Cancer puljen 
De multidisciplinære cancergrupper (DMCG) inviteres til at ansøge puljen i et samarbejde med deres kliniske 
kvalitetsdatabase og RKKP. Samarbejdet motiveres ud fra et fælles ønske om at integrere PRO i de kliniske 
kræftmiljøer og understøtte national udrulning af PRO-værktøjer, samt udvide den nationale 
kvalitetsmonitorering med PRO-indikatorer. Der vil blive lagt vægt på inddragelse af patienter i projekterne. 
Invitation sker gennem direkte henvendelse til formanden for de respektive DMCG’er, formændene for de 
kliniske kvalitetsdatabaser, direktøren for RKKP og formændene for kræftpatientforeningerne. 

 
DMCG’erne anmodes om at udarbejde en projektbeskrivelse indeholdende en beskrivelse af den ønskede 
PRO implementering, herunder valg af PRO-værktøjer, platform for dataopsamling, det/de trin i 
kræftforløbet som PRO skal understøtte, mål for implementeringsprocessen og eventuel spredning til andre 
afdelinger, organisatorisk forankring samt udviklingsperspektiv, evalueringsplan, samt tidsplan og budget. 

 
Projekterne vurderes af et fagligt bedømmelsesudvalg med kompetencer inden for feltet. 
Center for Kræftforskning ved Kræftens Bekæmpelse koordinerer udmøntning af puljen, udarbejder og 
offentliggør opslag, nedsætter bedømmelsesudvalget, samt koordinerer bedømmelsesprocessen og tildeling 
af midler i samarbejde med Bevillingssektionen i Kræftens Bekæmpelse. 

 
5. Projektorganisering 
Umiddelbart efter tildeling af midler fra puljen nedsættes en styregruppe bestående af eksperter i PRO, 
repræsentanter fra relevante patientforeninger, DMCG.dk, DCCC, Danske Regioner, RKKP, repræsentanter 
fra de udvalgte DMCG’er og Kræftens Bekæmpelse. Styregruppens rolle er at vejlede i henhold til fastlagte 
mål og aktiviteter og sikre at iværksatte aktiviteter afstedkommer konkrete initiativer i kræftforløb til gavn 
for patienter. Gruppen kan på sigt udvides med andre nøglepersoner på området, såfremt de fornødne 
ressourcer og initiativer er til stede. Formandskabet for styregruppen varetages af Kræftens Bekæmpelses 
Center for Kræftforskning. 
 

Der etableres et projektsekretariat med ansvar for etablering af netværkssamarbejdet, sikring af 
kompetencer og konsulentstøtte ift. implementeringsarbejdet, sikring af den overordnede koordinering, 
kommunikation og videndeling på tværs af projektaktiviteter, samt udvikling af anbefalinger til best practice 
for implementering af PRO. Projektsekretariatet forankres i Research Governance, Evaluation and 
Communication i Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning. 

 
6. Tidsplan og budget 

Juni 2019 Projektforslag forelægges Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg til 
godkendelse 

Juli 2019 Puljen slås op 

September 2019 Ansøgningsfrist for puljen 

November 2019 Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgerne 

December 2019 Udvalgte ansøgere modtager midler 

Januar 2020 Opstart af projektet 

Marts 2020 Første af halvårlige netværksmøder 

September 2021 Udarbejdelse af anbefalinger 

December 2021 Projektafslutning 

Tabel 1: Tidsplan 
 
Der er i udgangspunktet afsat 10 mio. kr. fra de indsamlede midler i forbindelse med Knæk Cancer 2019 til 
projektet, under forudsætning af, at der indsamles tilstrækkelige midler. Fra denne pulje afsættes midler til 



drift af projektsekretariatet og RKKP (se tabel 2), øvrige midler stilles til rådighed for bedømmelsesudvalget 
til udmøntning til projektansøgere. 
 

Aktivitet 2020 2021 I alt 

Sekretariat i Kræftens Bekæmpelse    

Sekretariatsfunktion, herunder afholdelse af 
netværksdage, styregruppemøder, udarbejdelse af 
anbefalinger mv. 

200.000 kr. 200.000 kr. 400.000 kr. 

Forplejning ifm. afholdelse af netværksdage og 
styregruppemøder 

25.000 kr. 25.000 kr. 50.000 kr. 

Konsulentstøtte til de kliniske afdelinger 225.000 kr. 225.000 kr. 450.000 kr. 

Kommunikation og videndeling 50.000 kr. 50.000 kr. 100.000 kr. 

Budget i alt   1.000.000 kr. 

Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram    

Udvikling af PRO-indikatorer i samarbejde med 
databasestyregrupperne 

500.000 kr.   

Tilpasning af IT-løsning til opsamling og rapportering af 
data 

500.000 kr.   

Budget i alt   1.000.000 kr. 

DMCG    
Implementering af PRO ifølge egen projektbeskrivelse 4.000.000 kr. 4.000.000 kr.  
Budget i alt   8.000.000 kr. 

Tabel 2. Budget 
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